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  "کگذرھائی در فيس بُ "به تعقيب 

 صميمانه مانه و، محترگرامی آقای مختارزادهو ناب محترم قلم جه ب "کدر فيس بُ گدزھائی " ارتباط نوشتۀ به

   :عرض ميدارم

 � خويش را به طور خ$صه بعرض نظر محترم و معزز آقای مختارزاده نھايت برادر در رابطه به سرودۀقب

ه ک ادبی و پرنسبپھائی به اصول مطابق نويسندگان و شعراء که ،برادر محترم گرامی آقای افضلی رسانيده بودم
الھام با تحليل و  استعداد و ،ردی که بخواھند مطابق به برداشتمو ھرخويش را در  یآيدئولوژ و انديشه، دارند
قلم  ، از طريقعبور ميکندشان که از مقابل چشم و ذھن و ھمان گونه بصورت زنده و يا تخيلی  ،آن از تفسير

  :که خدمت شما دوستان تقديم ميکنمو افسانه ای بيادم آمد ه قصھمين لحظه  در. دبجو7ن می آورن

خانم به که ھا ميگفت شوھرش بار. ی نداشتکردن ديگر کار ر◌ُ رک◌ُ مسن بود که غير از کبس خانمی  
 عادتکردن  ؟ مگر چون کرکرنداری یھيچ  کارکردن ديگر  غير از کرکر؛ تو بس کن ،خدا بس کن لحاظ

به ھر . ده در زمينه تصميمی اتخاذ ميکندر ششوھر مجبو. ھای شوھر گوش نميدادشده بود به حرفخانمش 
لب که خانم خود را گرفته در دشت و بيابان بسيار دور از شھر، به د وشمیموفق  حيله و نيرنگی که بوده،

وی را با خود به  هبلند شد یدستکه سر چاه را باز ميکند  بمجردی .اندازده و وی را در ھمان چاه بیبرد یچاه
ميباشند، در بين چاه زندگی ديو   اصPً  شبيه انسان کهزنده  دو ھيکل تنومندميشود که  مرد متوجه. بردمیچاه 

از مقبولی  دو کدام از اينھر و اين دو ديو در مورد مقبولی معشوقه ھای شان باھم مشاجره دارند. ميکنند
کدام يد که نما قضاوت شاندر بين معشوقه ھای  از مرد خواھش مينمايند که. خويش داد سخن ميدھدمعشوقۀ 

ما  و درست کردندنا ھا آمدند و قضاوتکه بسيار نفر ندکرده ميگویديوھا  اينرا ھم اضافه  ؟است زيباتريک 
گر من قضاوت کنم، ا مرد ميپرسد که. ازينرو او بايد متوجه به سرنوشت خود ھم باشد. ايشان را از بين برديم
. دنمورد توھين و تحقير قرار نگير ھای ماکه معشوقه  تیند بلی اما در صورویگمیھا شما قبول ميکنيد؟ ديو

ھای من در ميگويد تا وقتيکه صحبتمرد . ه است و از ديگرش پریيک ديو بق ود که معشوقۀشمیمتوجه مرد 
مطابق مرد . ميکنندھا قبول ديو. داريدزدن را ن گپحق  ،مورد تعريف و توصيف معشوقه ھای شما تمام نشود

چه يک  :ميگويدو  هبقه است کرد روی خود را بطرف ديوی که عاشق آورد،می ھا بدست به مجوزی که از ديو
و معشوقه قشنگ و زيبا بخصوص وقتيکه از آب صدای خود را به قور قور بلند ميکند، چقدر در روح و روان 

د که اندازه وشمی مسرورو خوشحال  ديو آنقدر. دميکناز اين قبيل توصيف زياد  .است ارگذذھن خودت تاثير
ھای و چه ؛ چه چشمچقدر زيبا و قشنگ ه ميگويدکرد ،پری بود عاشقکه  بعد روی خود را بطرف ديوی. ندارد

زيبايش نظر  تابی وقتی که به چھرۀکه خودت را  مجذوب خود ساخته بخصوص در شبھای مه یسر و صورت
ھا  به توصيف زياد ھردو معشوقۀ ديو خ$صه. دھدمی انداری چه يک لذت و شادمانی برايت دست مي

 مرد دانا در ا صفت کردی پس بد و زشت کدام است؟دو رميگويند عجيب است تو ھرھا با تعجب ديو .ميپردازد

نگاه انداخته و به او عشق می  خود از چشم خود به معشوقۀ ببينيد ھرکدام از شما :ميگويدفرجام به ھردو ديو 
، بياندازی نظراو  اگر تو از چشم او به معشوقۀ. دارد یجا و قلب عاشق خوددر چشم  امازينرو ھرکد. دورز
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اش نظر که اگر توھم  از چشم او به معشوقه  ميگويدھمينطور به ديگرش ھم . شوییپس تو ھم عاشق وی م
، ھن خودچشم و ذو از ديد  کهھرميگويد که و  کردهاضافه  و .صورت تو ھم عاشق وی ميشوی ، در آناندازی

خواسته اگر خدا نا. ميکند را توصيفو وی خود را دوست دارد  ديگران، معشوقۀ ذھنو چشم و نه از ديد  و
دو عاشق ھر در آنصورت  مقابل بپردازد،ھای معشوقه طرف زيبائی  به توصيف عين شکل شخصی ديگر به

  .گويا ھردو با عين نفر عشق می ورزند ھستند ويک نفر 

در سرانه در مورد سروده ای، بدون درنظرداشت معيارھای شاعر و گويندۀ آن خود یکس به ھمين صورت اگر
. آن شاعر روا داشته است در واقع نوعی توھين و تحقير را به منظومۀپردازد، و تعبير ب تحليلرسانه ھا به 

 رنج و بيل درد واز ق ئیپديده ھا از وی آنچه را شاعر زيرا. و مناقشه باز ميگرددمشاجره اينجاست که باب 

با  گرفته و در نزد خود مجسم ساخته است، پروانه و شمع الھام   گل و  بلبل و وباغ و بوستان  وعشق و محبت 
فرسخھا ، با آنچه مد نظر شاعر بوده استممکن که ، مينمايدذھن خود تحليل مقياس خود و مطابق قوت فھم و 

 دربا آن ھم . نيست که شايد فرجامش متصور ھم نباشدطوcداستان اين  خوب دوستان گرامی. فاصله بگيرد

  . خواھم داد  بحث ادامۀ صورت لزوم

  

 


